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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS ANO DE ESCOLARIDADE: 8º ano 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Oralidade  
 

Compreensão 

• Compreender o(s) tema(s) e as ideias 

centrais do texto, relacionando as 

informações expressas com o contexto e 

com o objetivo (expor, informar, explicar, 

persuadir).  

• Explicar sentidos figurados e contextuais 

com base em inferências.  

• Avaliar argumentos quanto à validade e 

adequação aos objetivos comunicativos.  

• Sintetizar a informação recebida.  

 

Expressão 

• Fazer exposições orais para apresentação 

de […] opiniões.  

• Planificar e avaliar o texto oral, tendo em 

conta a intenção comunicativa e o género 

textual (expor/informar, explicar, 

argumentar), individualmente e/ou com 

discussão de diversos pontos de vista.  

• Produzir um discurso oral com vocabulário 

e recursos gramaticais diversificados 

(coordenação e subordinação; anáfora; 

conectores frásicos e marcadores 

discursivos). 

• Usar recursos verbais e não-verbais com 

fluência e correção (apresentação eletrónica, 

Web).  

 
Compreensão e interpretação de 
textos.  
 
Manifestação de ideias e pontos de 
vista. 
 
Produção de um texto expositivo. 
 
Informação (registo e retenção: 

tomar notas). 
 
Características da fala espontânea. 
Princípios reguladores da interação 

discursiva. 
Opinião. 
Entrevista. 
Exposição oral. 
Reconto. 
Descrição de imagem. 
Diálogo. 

- Compreensão de textos em diferentes suportes 

audiovisuais para observação de regularidades 
associadas a géneros textuais. 

- Identificação de informação explícita e 

dedução de informação implícita a partir de pistas 
textuais. 

- Seleção e registo de informação relevante 

para um determinado objetivo. 

- Análise de texto para distinção entre facto 

e opinião e entre argumento e conclusão. 

- Avaliação de discursos tendo em conta a 

adequação à situação de comunicação. 

- Produção de discursos preparados para 

apresentação a público restrito (à turma ou a colegas de 
outras turmas) com diferentes finalidades: 

- Fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de 
discursos para, por exemplo, recomendar um livro aos 
colegas; 

- Narrar situações vividas para sustentar 

uma opinião ou para identificar problemas 

a resolver. 

-  Descrever personagens/personalidades, 
comportamentos, espaços. 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/colaborad
or 
(B, C, D, E, F) 

 
51 (1º 

período) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Leitura  
 

 Ler em suportes variados textos dos géneros 

seguintes: […] memórias; reportagem, 

comentário; texto de opinião.  

• Reconhecer a organização discursiva de 

cartas de apresentação.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 

autónoma, não contínua e de pesquisa.  

• Explicitar o sentido global de um texto, 

com base em inferências, devidamente 

justificadas.  

• Identificar temas, ideias principais, pontos 

de vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado (diferentes partes e subpartes).  

 • Utilizar procedimentos de registo e 

tratamento da informação pela utilização 

dos métodos do trabalho científico. 

 
Leitura e análise de textos.  

literário e texto não literário. 

Texto narrativo não literário 

(notícia, reportagem). 

Texto narrativo literário (Conto 

tradicional. Mito. Fábula. Lenda. 

Romance tradicional. Romance 

juvenil. Diário.) 

Texto conversacional (entrevista). 

Texto argumentativo (crítica, 

cartoon, publicidade). 

Texto expositivo (de divulgação 

científica); Texto descritivo 

(roteiro, retrato). 

Intenção comunicativa; Facto e 

opinião. 

Deduções e inferências; Ponto de 

vista. 

Informação (localização, 

organização e tratamento); 

Paratexto. 

Categorias da narrativa;  (Estrutura 

da narrativa. Organização das 

sequências narrativas.) 

- Manipulação de unidades de sentido através de 

atividades que impliquem sublinhar, parafrasear, resumir. 

- Estabelecer relações entre as diversas unidades de 

sentido. 

- Realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler 

muito devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler 

murmurando, ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura 

dramatizada, leitura expressiva) e silenciosa  (por 

exemplo, leitura na pista de pormenores). 

- Compreensão e interpretação de textos através de 

atividades que impliquem ativar conhecimento prévio. 

- Colocar questões a partir de elementos paratextuais. 

-  Sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da 

informação textual. 

- Localizar informação explícita e deduzir informação 

implícita a partir de pistas linguísticas. 

-  Avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta a 

situação de comunicação e intencionalidade. 

- Estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto 

e a realidade vivida pelo aluno. 

- Expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no 

processo de leitura e compreensão do texto. 

- Elaboração de pequenos projetos de estudo com 

pesquisa sobre temas (inter)disciplinares, que incluam, 

entre outros aspetos, mapas de ideias, esquemas, listas de 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Contexto: Intertextualidade. 

Leitura em voz alta. 

palavras. 

- Aquisição de saberes relacionados com a organização do 

texto própria do género a que pertence. 

- Realização de percursos pedagógico-didáticos, 

interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências Naturais, 

Geografia, História, Matemática, Ed. Física, Ed. Visual 

Educação Artística e Tecnológica e Línguas Estrangeiras, 

cujas AE preveem análise de texto, de registo e tomada de 

notas, seleção de informação a partir da análise de fontes 

escritas. 

Educação 
Literária  
 

 

 

• Desenvolver um projeto de leitura* que 

revele um percurso pessoal de leitor (obras 

escolhidas em contrato de leitura com o(a) 

professor(a)).  

• Ler integralmente obras literárias 

narrativas […].  

• Interpretar o texto em função do seu modo 

literário, com base na análise da 

representação dos temas, das experiências 

e dos valores.  

• Compreender a utilização de recursos 

expressivos na construção de sentido do 

texto […].  

• Exprimir opiniões e problematizar sentidos 

como reação pessoal à audição ou à leitura 

de um texto ou obra.  

• Expressar o apreço por livros lidos através 

de processos e suportes diversificados.  

Unidade 0 

Uma nova viagem 

 

Unidade 1* 

O mundo aqui tão perto 

[– Notícia (pág. 22)] 

– Reportagem (pág. 24) 

– Entrevista (pág. 27) 

– Crítica e cartoon  

(págs. 32 e 34) 

[– Publicidade (pág. 37)] 

– Texto de divulgação científica 

(pág. 42) 

[– Roteiro (pág. 44)] 

 

* Ver Observações, alíneas a) e f). 

- Aquisição de conhecimento e saberes ( modos literários, 

recursos expressivos) proporcionados por escuta ativa de 

textos literários. 

-Leitura de textos. 

- Leitura analítica para compreensão 
e interpretação de texto.  
 

- Compreensão dos textos literários com base num 
percurso de leitura que implique imaginar 
desenvolvimentos narrativos a partir de elementos do 
paratexto e da mobilização de experiências e vivências. 
-Antecipar ações narrativas a partir de sequências de 
descrição e de narração. 
 
-Mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o 
mundo para interpretar expressões e segmentos de 
texto. 
- Analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e os 

valores são representados pelo(s) autor(es) do texto. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 

* Ver Observações, alínea e). 

 

Unidade 2* 

Literatura popular 

e tradicional 

– O carvoeiro (pág. 55) 

– Píramo e Tisbe (pág. 59) 

– Os dois gatos (pág. 64) 

[– Deu-la-Deu Martins  

(pág. 67)] 

– Claralinda (pág. 70) 

* Ver Observações, alínea f). 

 

Unidade 3* 

Narrativas juvenis 

[– Sonhos (pág. 76)] 

– Partida (pág. 79) 

– Uma janela especial  

(pág. 83) 

– Quando se está apaixonado 

(pág. 86) 

– Mistérios (pág. 90) 

– O assalto (pág. 94) 

– A besta (pág. 98) 

– A tempestade (pág. 101) 

 

Sílaba métrica e sílaba gramatical. 
Recursos expressivos (repetição, 
perífrase, metáfora, enumeração, 
hipérbole). 

- Justificar, de modo fundamentado, as interpretações. 

- Valorização da leitura e consolidação do hábito 
de ler através de atividades que impliquem, 
entre outras possibilidades. 
 
- Apresentar e defender perante o professor e a turma 
um projeto pessoal de leitura (indicando, por exemplo, os 
seus objetivos pessoais como leitor para um determinado 
período). 
 
- Selecionar os livros a ler em função do seu projeto de 
leitura, tendo por referência a Listagem PNL. 
 
- Desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que 
inclua auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de 
consecução dos objetivos definidos inicialmente. 
 
- Apresentar em público (por exemplo, à 
turma, a outras turmas, à escola, à comunidade) o 
percurso pessoal de leitor, que pode incluir dramatização, 
recitação, leitura expressiva, reconto de histórias, 
recriação, expressão de reações subjetivas 
de leitor, persuasão de colegas para a leitura de livros); 
 
- Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com todas as disciplinas, a partir da 
leitura dessas obras 
literárias. 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Comentário de textos. 

 

* Ver Observações, alínea f). 

Escrita  
 

• Elaborar textos que cumpram objetivos 

explícitos quanto ao destinatário e à 

finalidade (informativa ou argumentativa) 

no âmbito de géneros como: diário, 

entrevista, comentário e resposta a 

questões de leitura.  

• Planificar a escrita de textos com 

finalidades informativas, assegurando 

distribuição de informação por parágrafos, 

continuidade de sentido, progressão 

temática, coerência e coesão.  

• Redigir textos coesos e coerentes, em que 

se confrontam ideias e pontos de vista e se 

toma uma posição sobre personagens, 

acontecimentos, situações e/ou 

enunciados.  

• Escrever com correção sintática, com 

vocabulário diversificado, com uso correto 

da ortografia e dos sinais de pontuação.  

• Reformular textos tendo em conta a 

adequação ao contexto e a correção 

linguística.  

• Utilizar com critério as tecnologias da 

informação na produção, na revisão e na 

Texto de características 
argumentativas. 
 
Plano do texto. 

Texto de opinião. 

Comentário crítico. 

Roteiro. 

Texto narrativo. 

Página de um diário. 

Registo formal/informal. 

Coerência e coesão. 

Sinais de pontuação.  

Sinais auxiliares da escrita.  

 

- Aquisição de conhecimento relacionado com as 

propriedades de um texto (progressão temática, 

coerência e coesão) e com os diferentes modos de 

organizar um texto, tendo em conta a finalidade, o 

destinatário e a situação de produção. 

- Manipulação de textos fazendo variações 

quanto à extensão de frases ou segmentos 

textuais, da modificação do ponto de vista ou 

da descrição da personagem, por exemplo; 

- Planificação, produção e divulgação de textos 

escritos pelos alunos. 

- Revisão para avaliar se o texto escrito cumpre 

os objetivos iniciais, para detetar fragilidades 

e para aperfeiçoar e concluir a versão inicial. 

- Reescrita para aperfeiçoamento de texto em 

função dos juízos avaliativos formulados (pelo 

próprio aluno, por colegas, pelo professor). 

- Apreciação de textos produzidos pelos próprio 

aluno ou por colegas justificando o juízo de 

valor sustentado. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ 
colaborador 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

edição de texto.  

• Respeitar os princípios do trabalho 

intelectual, quanto às normas para citação.  

- Realização de percursos pedagógico-didáticos 

Interdisciplinares. com Físico-Química, 

Ciências Naturais, Geografia, História, 

Matemática, Educação Física, Educação Visual, 

Educação Artística e Tecnológica e Línguas 

Estrangeiras.  

(B, C, D, E, F) 

Gramática  
 

• Distinguir as seguintes subclasses de 

palavras: quantificador universal e 

existencial*.  

• Analisar relações de sentido entre palavras.  

• Empregar formas linguísticas adequadas à 

expressão de opinião e à assunção de 

compromissos.  

 Retoma de conhecimentos dos anos 

anteriores: nome, adjetivo, determinante, 

pronome, quantificador, preposição, 

advérbio, verbo, interjeição; 

• colocação do pronome pessoal átono; 

• funções sintáticas (do pronome pessoal 

átono): complemento direto e 

complemento indireto; 

• tipos de frase; 

• frase ativa e frase passiva; 

• discurso direto e discurso indireto; 

• sinais de pontuação e sinais auxiliares de 

escrita. 

 

Classes de palavras. 

Nome (subclasses).  

Advérbio (subclasses). 

Adjetivo (subclasses). 

Pronome pessoal (reflexo e 

recíproco). 

Pronome pessoal em adjacência 

verbal. 

Verbo principal e verbo auxiliar. 

Determinante (subclasses). 

Quantificador. 

Interjeição. 

Flexão. 

Homografia. 

Relações semânticas. 

Polissemia. 

Família de palavras. 
Tipos de frase. 
Conectores discursivos. 
Discurso direto e indireto 

-Análise e construção de frases com advérbios e 

conjunções subordinativas. 

- Análise das alterações semânticas, flexionais e 

sintáticas decorrentes da utilização de advérbios e 

conjunções. 

- Construção de frases complexas com processos 

de subordinação. 

- Modificação de frases para destacar as 

funções desempenhadas por orações e grupos 

de palavras. 

- Comparação de efeitos de sentido resultantes 

do emprego de diferentes processos de subordinação (p. 

ex. causal versus consecutiva; 

adversativa versus concessiva). 

- Análise e desenvolvimento da própria expressão 

linguística e discursiva. 

- Identificação de situações de variação linguística em 

textos orais e escritos e comparação com o português 

padrão. 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 * Ver Observações, alínea e). - Utilização de palavras com diferentes relações de 
sentido (parte-todo, hierárquicas, de semelhança),em 
textos orais e escritos. 

 
 
 

2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Oralidade 

Compreensão 

• Compreender o(s) tema(s) e as ideias 

centrais do texto, relacionando as 

informações expressas com o contexto e 

com o objetivo (expor, informar, explicar, 

persuadir).  

• Explicar sentidos figurados e contextuais 

com base em inferências.  

• Avaliar argumentos quanto à validade e 

adequação aos objetivos comunicativos.  

• Sintetizar a informação recebida.  

Expressão 

• Fazer exposições orais para apresentação 

de temas, ideias e opiniões.  

• Planificar e avaliar o texto oral, tendo em 

conta a intenção comunicativa e o género 

textual (expor/informar, explicar, 

argumentar), individualmente e/ou com 

 

Interpretação de texto. 
 
Informação objetiva e 
informação subjetiva. 
 
Produção de textos orais 
corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais 
diversificados e recorrendo a 
mecanismos de organização e 
de coesão discursiva. 
 
Registo e tratamento de 
informação.  
 
Interpretação de texto. 
 
Produção de textos orais 
corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais 
diversificados. 

 
Variação da língua. 

- Compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para observação de regularidades 
associadas a géneros textuais. 
- Identificação de informação explícita e 
dedução de informação implícita a partir de pistas 
textuais. 
- Seleção e registo de informação relevante 
para um determinado objetivo. 
- Avaliação de discursos tendo em conta a 
adequação à situação de comunicação. 
- Produção de discursos preparados para 
apresentação a público restrito (à turma ou a colegas 
de outras turmas) com diferentes finalidades: 

-Fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de 
discursos para, por exemplo, recomendar um livro aos 
colegas; 
- narrar situações vividas para sustentar 
uma opinião ou para identificar problemas 
a resolver; 

- descrever personagens/personalidades, 
comportamentos, espaços. 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 

45 (2º 
periodo) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

discussão de diversos pontos de vista.  

• Produzir um discurso oral com vocabulário 

e recursos gramaticais diversificados 

(coordenação e subordinação; anáfora; 

conectores frásicos e marcadores 

discursivos). 

• Usar recursos verbais e não verbais com 

fluência e correção (apresentação 

eletrónica, Web).  

 
Informação (registo e retenção: 

tomar notas). 
Intencionalidade comunicativa; 

Princípios reguladores da 
interação discursiva; 
Exposição de opiniões; 
Debate; Narração; Reconto. 

Variedades do português. 

 

Leitura 

• Ler em suportes variados textos dos 

géneros seguintes: […] diário […].  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 

autónoma, não contínua e de pesquisa.  

• Explicitar o sentido global de um texto, 

com base em inferências, devidamente 

justificadas.  

• Identificar temas, ideias principais, pontos 

de vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado (diferentes partes e 

subpartes).  

• Utilizar procedimentos de registo e 

tratamento da informação pela utilização 

dos métodos do trabalho científico. 

 

 

 
Texto de características 
narrativas. 
 
Interpretação de texto: pontos 

de vista. 

Deduções e inferências. 

Pontos de vista: 
fundamentação. 
 
Sentido global.  
 
Texto de opinião. 
Intenção comunicativa. 

Contexto. 

Conectores. 

Inferências. 

Relações intratextuais. 

Sentido próprio e sentido 

figurado. 

- Manipulação de unidades de sentido através de 
atividades que impliquem sublinhar, parafrasear, 
resumir. 
 
- Estabelecer relações entre as diversas unidades de 
sentido. 
 
- Realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler 
muito devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler 
murmurando, ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura 
dramatizada, leitura expressiva) e silenciosa  (por 
exemplo, leitura na pista de pormenores). 
 
- Compreensão e interpretação de textos através de 
atividades que impliquem ativar conhecimento prévio. 
- Colocar questões a partir de elementos paratextuais. 

-  Sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da 

informação textual. 

- Localizar informação explícita e deduzir informação 
implícita a partir de pistas linguísticas. 
 

-  Avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta a 
situação de comunicação e intencionalidade. 
 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Descrição (espaço e 

personagem). 

Sequência dialogal. 

Paratexto. 

 

- Estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no 
texto e a realidade vivida pelo aluno. 
 
- Expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no 
processo de leitura e compreensão do texto. 
 
- Elaboração de pequenos projetos de estudo com 
pesquisa sobre temas (inter)disciplinares, que incluam, 
entre outros aspetos, mapas de ideias, esquemas, listas 
de palavras. 
- Aquisição de saberes relacionados com a organização 

do texto própria do género a que pertence. 

- Realização de percursos pedagógico-didáticos, 
interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências 
Naturais, Geografia, História, Matemática, Ed. Física, Ed. 
Visual Educação Artística e Tecnológica e Línguas 
Estrangeiras, cujas AE preveem análise de texto, de 
registo e tomada de notas, seleção de informação a 
partir da análise de fontes escritas. 

Educação literária 

• Desenvolver um projeto de leitura* que 

revele um percurso pessoal de leitor (obras 

escolhidas em contrato de leitura com o(a) 

professor(a)). 

• Ler integralmente obras literárias 

narrativas […] (no mínimo, […] duas 

narrativas de autores de língua portuguesa 

[…]).  

• Interpretar o texto em função do seu modo 

literário, com base na análise da 

representação dos temas, das experiências 

e dos valores.  

• Compreender a utilização de recursos 

expressivos na construção de sentido do 

Textos literários, portugueses e 
estrangeiros, de diferentes 
épocas. 
 
Interpretação de texto. 
 
Estruturação do texto (partes e 
subpartes) e sentido global do 
texto  
 
Valores culturais e éticos. 
  
Leitura expressiva. 
 
Expressão de ideias pessoais. 
 
Comentário de textos. 

- Aquisição de conhecimento e saberes (noções de 

versificação, modos literários, recursos expressivos) 

proporcionados por escuta ativa de textos literários. 

-Leitura de obras literárias. 

- Compreensão dos textos literários com base num 

percurso de leitura que implique imaginar 

desenvolvimentos narrativos a partir de elementos do 

paratexto e da mobilização de experiências e vivências. 

-Antecipar ações narrativas a partir de sequências de 

descrição e de narração. 

-Mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o 

mundo para interpretar expressões e segmentos de 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

texto (designadamente a antítese).  

• Exprimir opiniões e problematizar sentidos 

como reação pessoal à audição ou à leitura 

de um texto ou obra.  

• Expressar o apreço por livros lidos através 

de processos e suportes diversificados.  

 

* Ver Observações, alínea e). 

 

 
Texto literário – modo 

narrativo; Texto narrativo 
(crónica, conto, romance 
juvenil, diário). Categorias da 
narrativa. Estrutura. 

Recursos expressivos 
(onomatopeia, metáfora, 
perífrase, personificação, 
ironia, comparação, 
eufemismo). 

Tema. Ideias principais. Pontos 
de vista. 

Intertextualidade; Opinião; 
Recriações de obras literárias; 
Leitura em voz alta. 
 

Unidade 4* 

Narrativas portuguesas do 

século XX 

– Um questão de marketing 

(pág. 106) 

– Diminutivos (pág. 110) 

– O pescador de Madagáscar 

(pág. 113) 

– Cinéfilos (pág. 117) 

– Gulodice (pág. 121) 

– Parece impossível  mas sou 

uma nuvem (pág. 125) 

– Assobiando à vontade 

(pág. 130) 

– Silvino (pág. 138) 

texto. 

- Analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e 

os valores são representados pelo(s) autor(es) do texto. 

- Justificar, de modo fundamentado, as interpretações. 

- Valorização da leitura e consolidação do hábito 

de ler através de atividades que impliquem, 

entre outras possibilidades. 

- Apresentar e defender perante o professor e a turma 

um projeto pessoal de leitura (indicando, por exemplo, 

os seus objetivos pessoais como leitor para um 

determinado período). 

- Selecionar os livros a ler em função do seu projeto de 

leitura, tendo por referência a Listagem PNL. 

- Desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que 

inclua auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de 

consecução dos objetivos definidos inicialmente. 

-Apresentar em público (por exemplo, à 

turma, a outras turmas, à escola, à comunidade) o 

percurso pessoal de leitor, que pode incluir 

dramatização, recitação, leitura expressiva, reconto de 

histórias, recriação, expressão de reações subjetivas 

de leitor, persuasão de colegas para a leitura de livros); 

- Realização de percursos pedagógico-didáticos 

Interdisciplinares. 

 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

– Natal (pág. 142) 

– Saga (guião de leitura, 

Caderno de Apoio ao Aluno, 

pág. 2) 

* Ver Observações, alínea b). 

Unidade 5* 

Narrativas dos países de língua 

oficial portuguesa 

– A espada (pág. 150) 

[– Meu pai Agualberto 

(pág. 154)] 

– Os calções verdes do Bruno 

(pág. 158) 

 

* Ver Observações, alínea f). 

 

Unidade 6 

Narrativas da literatura 

estrangeira 

– Desabafos (pág. 166) 

– Peixe luzidio (pág. 170) 

– O grito (pág. 175 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Escrita 

• Elaborar textos que cumpram objetivos 

explícitos quanto ao destinatário e à 

finalidade (informativa ou argumentativa) 

no âmbito de géneros como: […] 

comentário e resposta a questões de 

leitura.  

• Planificar a escrita de textos com 

finalidades informativas, assegurando 

distribuição de informação por parágrafos, 

continuidade de sentido, progressão 

temática, coerência e coesão.  

• Redigir textos coesos e coerentes, em que 

se confrontam ideias e pontos de vista e se 

toma uma posição sobre personagens, 

acontecimentos, situações e/ou 

enunciados.  

• Escrever com correção sintática, com 

vocabulário diversificado, com uso correto 

da ortografia e dos sinais de pontuação.  

• Reformular textos tendo em conta a 

adequação ao contexto e a correção 

linguística.  

• Utilizar com critério as tecnologias da 

informação na produção, na revisão e na 

edição de texto.  

• Respeitar os princípios do trabalho 

intelectual, quanto às normas para citação.  

 
Géneros escolares: texto de 
características expositivas, texto 
de características 
argumentativas. 
 
Planificação, textualização e 
revisão 
 
Plano do texto. 
Resumo. 
Sequência narrativa. 
Descrição de emoções e 

personagem. 
Comentário crítico. 
Coerência textual 
Convenções e regras para a 

configuração gráfica. 
Pontuação e sinais auxiliares 
de escrita 
 
 

- Planificação coletiva de textos  
- Escrita expressiva e lúdica  
- Escrita para apropriação de técnicas e modelos. 
- Escrita coletiva  
- Revisão  
- Reescrita 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Gramática 

 Distinguir na classe da conjunção e locução 

conjuncional subordinativa as seguintes 

subclasses: comparativa, consecutiva, 

concessiva.  

• Empregar corretamente o modo conjuntivo 

em contextos de uso obrigatório em frases 

complexas*.  

• Distinguir funções sintáticas: predicativo do 

complemento direto*.  

• Distinguir subordinação adverbial […] de 

subordinação substantiva.  

• Explicar a função sintática da oração 

substantiva completiva selecionada pelo 

verbo.  

• Classificar orações subordinadas 

comparativas, consecutivas e concessivas.  

• Reconhecer traços da variação da língua 

portuguesa de natureza social.  

• Empregar formas linguísticas adequadas à 

expressão de opinião e à assunção de 

compromissos.  

Retoma de conhecimentos dos anos 

anteriores: 

• derivação e composição; 

• funções sintáticas: sujeito, vocativo, 

predicado, complementos (direto, 

indireto, oblíquo, agente da passiva), 

predicativo do sujeito, modificador (de 

nome e de verbo); 

Afixação: derivação não afixal. 
Derivação. Composição. Flexão 
Grupo nominal, grupo verbal, 

grupo adverbial, grupo 
preposicional, grupo adjetival. 

Sujeito (tipos); Predicado. 
Complemento direto; 

Complemento indireto. 
Complemento oblíquo; 

Complemento agente da 
passiva; Predicativo do 
sujeito. 

Modificador de frase e 
modificador do GV; 
Modificador do nome.  

Vocativo. 

Elipse. 

Frase ativa e frase passiva; Frase 

simples e complexa. 

Subordinação: orações 

subordinadas adverbiais; 

oração subordinada 

substantiva completiva. 

Coordenação: orações 

coordenadas; coordenação 

assindética. 

Conjunções e locuções 

conjuncionais. 

Verbo (subclasses). 

Pronome pessoal em adjacência 

- Distinguir as diferentes funções sintáticas. 

- Construção de frases complexas com processos 

de subordinação e coordenação. 

- Modificação de frases para destacar as 

funções desempenhadas por orações e grupos 

de palavras. 

- Identificar os processos de Formação de palavras. 

- Exercitação. 

Estudo e consolidação. 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

• frase ativa e frase passiva; 

• distinção entre frase simples e frase 

complexa; 

• orações coordenadas; orações 

subordinadas adverbiais (causais, 

temporais, finais, condicionais); orações 

subordinadas adjetivas relativas 

(restritivas e explicativas). 

 

 * Ver Observações, alínea e). 

verbal. 

 
 
 
 
 

3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Oralidade 

Compreensão 

• Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais 

do texto, relacionando as informações 

expressas com o contexto e com o objetivo 

(expor, informar, explicar, persuadir).  

• Explicar sentidos figurados e contextuais com 

base em inferências.  

• Avaliar argumentos quanto à validade e 

adequação aos objetivos comunicativos.  

• Sintetizar a informação recebida.  

Expressão 

• Fazer exposições orais para apresentação de 

 
Registo e tratamento de 
informação.  
 
Interpretação de texto. 
 
Informação (registo e 

retenção: tomar notas). 
Descrição de imagem. 
Exposição oral. 
Debate e exposição de 

opiniões. 
 
Estratégias discursivas 

- Escuta ativa de textos/discursos.  

- Registo de regularidades e padrões associados a 

géneros textuais.  

- Produção de textos e discursos. 
- Compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para observação de regularidades 
associadas a géneros textuais. 

- Identificação de informação explícita e 

dedução de informação implícita a partir de pistas 
textuais. 

- Seleção e registo de informação relevante 

para um determinado objetivo. 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  (A, B, G, I, 
J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  (A, B, C, I, J)  
 
Respeitador da diferença/ 
do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F) 

34 (3º 
periodo) 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

temas, ideias e opiniões.  

• Planificar e avaliar o texto oral, tendo em 

conta a intenção comunicativa e o género 

textual (expor/informar, explicar, 

argumentar), individualmente e/ou com 

discussão de diversos pontos de vista.  

• Produzir um discurso oral com vocabulário e 

recursos gramaticais diversificados 

(coordenação e subordinação; anáfora; 

conectores frásicos e marcadores 

discursivos). 

• Usar recursos verbais e não verbais com 

fluência e correção (apresentação eletrónica, 

Web).  

- Avaliação de discursos tendo em conta a 

adequação à situação de comunicação. 

- Produção de discursos preparados para 

apresentação a público restrito (à turma ou a colegas 
de outras turmas) com diferentes finalidades: 

- Fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de 
discursos para, por exemplo, recomendar um livro aos 
colegas. 
 

Leitura 

• Ler em suportes variados textos dos géneros 

seguintes: (auto)biografia […].  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 

autónoma, não contínua e de pesquisa.  

• Explicitar o sentido global de um texto, com 

base em inferências, devidamente 

justificadas.  

• Identificar temas, ideias principais, pontos de 

vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está 

estruturado (diferentes partes e subpartes).  

• Utilizar procedimentos de registo e 

tratamento da informação pela utilização dos 

métodos do trabalho científico. 

  

 
Texto de características 
dramáticas. 
 
Interpretação de texto: ideias 
principais, pontos de vista. 
 
Deduções e inferências 
 
Estrutura do texto: partes e 
subpartes. 
 
Pontos de vista: 
fundamentação. 
 
 
Organização e tratamento de 
informação (notas, ideias-
chave) 
 

Leitura em voz alta pelo professor.  
 
- Leitura autónoma ou colaborativa de textos, com 

orientação do professor em atividades de compreensão 

e interpretação, adequadas a cada um dos três 

momentos: pré-leitura (ativação de conhecimento 

prévio, questionamento, inferências e hipóteses), 

leitura e pós-leitura (avaliação do texto, síntese do 

conteúdo, expansão de conhecimentos). 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Texto biográfico. 
Variação da língua. 
Deduções e inferências. 
Conectores. 
Intenção crítica. 
 

Educação literária 

Desenvolver um projeto de leitura* que revele 

um percurso pessoal de leitor (obras 

escolhidas em contrato de leitura com o(a) 

professor(a)). 

• Ler integralmente obras literárias […] líricas e 

dramáticas (no mínimo, nove poemas de sete 

autores diferentes […] e um texto dramático).  

• Interpretar o texto em função do seu modo 

literário, com base na análise da 

representação dos temas, das experiências e 

dos valores.  

• Identificar marcas formais do texto poético: 

estrofe, rima, esquema rimático e métrica.  

• Reconhecer, na organização do texto 

dramático, ato, cena, fala e indicações 

cénicas.  

• Compreender a utilização de recursos 

expressivos na construção de sentido do texto 

(designadamente a antítese).  

• Exprimir opiniões e problematizar sentidos 

como reação pessoal à audição ou à leitura de 

um texto ou obra.  

• Expressar o apreço por livros lidos através de 

processos e suportes diversificados.  

Textos literários, portugueses 
e estrangeiros, de diferentes 
épocas. 
 
Interpretação de texto (tema, 
ideias principais, universos de 
referência). 
 
Estruturação do texto (partes 
e subpartes) e sentido global 
do texto.  
 
Comparação de textos; 
relações de intertextualidade. 
 
Valores culturais e éticos. 
 

Recursos expressivos: antítese, 

eufemismo, ironia. 

Unidade 7* 

Todos ao palco! 

– Lição de astronomia 

(pág. 184) 

– Aquilo que os olhos veem ou 

O Adamastor (pág. 188) 

– Vanessa vai à luta (pág. 194) 

* Ver Observações, alínea c). 

 
- Leitura de obras literárias (poesia, teatro).  
- Aquisição de conhecimento e saberes (noções de 
versificação, modos literários, estrutura interna e 
externa do texto dramático. 
 
- Escuta ativa de textos literários lidos e/ou ditos.  
- Leitura em voz alta individual e/ou coletiva. 
 - Debates.  
- Dramatizações.  
- Recontos. 
- Representação teatral. 
- Projeto de leitura. 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 

* Ver Observações, alínea e). 

 

 

Texto literário – modos 
dramático e lírico. 

Elementos constitutivos do 
texto dramático. 

Diálogo, monólogo e aparte. 
Modo lírico. 
Elementos constitutivos da 

poesia lírica (estrofe, verso, 
refrão, rima, esquema 
rimático). 

 
Tema. Assunto. Ideias 

principais. Ponto de vista. 
Universo de referência. 

Intertextualidade. 
Recursos expressivos 

(comparação, anáfora, 
hipérbole, antítese, 
repetição, aliteração, 
metáfora, personificação, 
eufemismo, perífrase, 
ironia). 

Sinais de pontuação: valores 
discursivos. 

Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta. Recitação. 

Dramatização. 

 

Unidade 8* 

Cantar a língua portuguesa 

Autores obrigatórios 

– Sá de Miranda (pág. 206) 

– Luís de Camões (pág. 207)  



 

 

 

 

Planificação da Disciplina de Português | 8º ano                          
18/20 

3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

– Almeida Garrett (pág. 219) 

 

Autores a selecionar 

– Cantiga – versão de Natália 

Correia (pág. 202) 

– João Roiz de Castel Branco 

(pág. 204) 

– Nicolau Tolentino (pág. 216) 

– Bocage (pág. 217) 

– João de Deus (pág. 223) 

– Antero de Quental (pág. 225) 

– Cesário Verde (pág. 226) 

– António Nobre (pág. 228) 

 

* Ver Observações, alínea d). 

 

Escrita 

• Elaborar textos que cumpram objetivos 

explícitos quanto ao destinatário e à 

finalidade (informativa ou argumentativa) no 

âmbito de géneros como: […] comentário e 

resposta a questões de leitura.  

• Planificar a escrita de textos com finalidades 

informativas, assegurando distribuição de 

informação por parágrafos, continuidade de 

sentido, progressão temática, coerência e 

coesão.  

• Redigir textos coesos e coerentes, em que se 

confrontam ideias e pontos de vista e se toma 

uma posição sobre personagens, 

 
Plano do texto. 

Texto dramático. 

Convenções e regras para a 

configuração gráfica. 

Reescrita de texto 

(reformulação). 

Comentário crítico. 

Texto biográfico. 

Escrita lúdica (paráfrase; 

poema visual; texto poético 

- Planificação coletiva de textos.  

- Escrita expressiva e lúdica.  

- Escrita coletiva.  

- Revisão.  

- Reescrita. 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, G, I, 
J)  
 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, J)  
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
Responsável/ autónomo  
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acontecimentos, situações e/ou enunciados.  

• Escrever com correção sintática, com 

vocabulário diversificado, com uso correto da 

ortografia e dos sinais de pontuação.  

• Reformular textos tendo em conta a 

adequação ao contexto e a correção 

linguística.  

• Utilizar com critério as tecnologias da 

informação na produção, na revisão e na 

edição de texto.  

• Respeitar os princípios do trabalho 

intelectual, quanto às normas para citação.  

a partir de imagem; 

calendário poético). 

Pontuação e sinais auxiliares 

de escrita. 

(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Gramática 

• Distinguir na classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, 
concessiva.  

• Empregar corretamente o modo conjuntivo 

em contextos de uso obrigatório em frases 

complexas*.  

• Distinguir subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva.  

• Explicar a função sintática da oração 
substantiva completiva selecionada pelo 
verbo.  

• Classificar orações subordinadas 
comparativas, consecutivas e concessivas.  

• Analisar relações de sentido entre palavras.  

• Empregar formas linguísticas adequadas à 

expressão de opinião e à assunção de 

compromissos.  

Frase simples e complexa; 

Subordinação: oração 

subordinada adjetiva 

relativa; Coordenação. 

Modificador do nome; 

Concordância; Classes de 

palavras (revisão); Polissemia.; 

Campo semântico; Formação 

de palavras; Relações 

semânticas entre palavras 

Observação.  

Experimentação.  

Exercitação.  

Estudo e consolidação. 

Exploração de hipóteses.  

Estudo e consolidação. 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/  
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
  
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 
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Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: 

• derivação e composição; 

• distinção entre frase simples e frase 
complexa; 

• orações subordinadas adjetivas relativas 
(restritivas e explicativas). 

 

 * Ver Observações, alínea e). 

 

AVALIAÇÃO 

De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: trabalhos práticos, registos de 
observação, fichas de avaliação, … 

 
Observações:  

a) Em relação aos textos não literários, sublinharam-se, na Unidade 1, os géneros textuais de leitura obrigatória de acordo com as Aprendizagens Essenciais (julho de 2018). 

b) Em relação aos textos narrativos, as Aprendizagens Essenciais (julho de 2018) determinam a leitura integral de duas narrativas de autores de língua portuguesa. Na Unidade 4, 

sublinharam-se os textos narrativos sobre os quais poderá recair esta escolha.  

c) Em relação ao texto dramático, as Aprendizagens Essenciais (julho de 2018) determinam a leitura integral de um texto dramático. Na Unidade 7, sublinharam-se os textos 
dramáticos sobre os quais poderá recair esta escolha. 

d) Em relação ao texto poético, as Aprendizagens Essenciais (julho de 2018) determinam a leitura integral de, no mínimo, nove poemas de sete autores diferentes, cuja escolha deve 
recair na seleção apresentada na unidade 8.  

e) Os conteúdos assinalados com fundo cinzento não estão trabalhados no manual, dado que foram introduzidos em julho de 2018 pelas Aprendizagens Essenciais. 

f) Poderá suprimir os textos colocados entre parênteses retos, sem prejuízo do cumprimento integral das Aprendizagens Essenciais (julho de 2018). 
 


